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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 6504 10-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

�സർെവ ആ�നികവ�രി��തി�� നടപടികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ േതാമസ്  െക േതാമസ്
Shri. K. Rajan 

(റവന�-ഭവനനിർ�ാണ വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് �സർെവ ആ�നികവ�രി��തിന്

സ�ീകരി� വ�� നടപടികൾ എെ��ാെമ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(എ) �സംബ�മായ േസവന�ൾ
കാലഘ��ിന��തമായി ഓൺൈലൻ �േഖന
സാധ�മാ��തിന് നിലവിൽ ഡിജി�ൽ
റി�ാർ�കൾ ലഭ�മായി�� 89 വിേ��ക�ം,
നിലവിൽ ഡിജി�ൽ സർെവ േജാലികൾ
�േരാഗതിയി�� 27 വിേ��ക�ം ഒഴിെക
േശഷി�� 1550 വിേ��കൾ �തന സർെവ
സാേ�തിക വിദ�കളായ CORS (Continuously
Operating Reference Stations), RTK ( Real Time
Kinematic Positioning), Drone, ETS എ�ിവ
�േയാജനെ���ി 4 വർഷ�ിനകം 4
ഘ��ളിലായി ഡിജി�ൽ സർെ�
�ർ�ിയാ��തി�� 807.98 േകാടി �പ�െട
�ഹത് പ�തി�് അ�മതി നൽകിയി��്. ടി
പ�തി നട�ിലാ��തിന് റീബിൽഡ്  േകരള
ഇനിഷിേയ�ീവിൽ ഉൾെ���ി ₹339.438 േകാടി
�പ ആദ� ഘ��ിൽ അ�വദി�്
ഉ�രവായി���ം ആയത് �കാര��
നടപടികൾ സർെ� വ��ിൽ
ആരംഭി�ി���മാണ്. �ടാെത സർെ� മാ�കൾ
ത�ാറാ��തിന് NIC �േഖന ത�ാറാ�ിയി��
e-maps എ� ഓൺൈലൻ ആ�ിേ�ഷൻ

ഡിജി�ൽ റീസർെ� പ�തി�് �ടി ഉപേയാഗി�ം
വിധം ക�ൈമസ്  െച��തി�ം, റവന� വ��ിൽ
ഉപേയാഗി�� ReLIS, രജിേ�ഷൻ വ��ിൽ
ഉപേയാഗി�� PEARL എ�ീ
േസാ�െവയ�ക�മായി സംേയാജി�ി�  ്ഒ�
ഏകജാലക സംവിധാനം (Integrated portal)
ത�ാറാ��തി�� നടപടിക�ം NIC �മായി
ബ�െ��് സ�ീകരി�വ��. ഇ�കാരം �തന
സർെവ സാേ�തിക വിദ�ക�ം ആ�നിക സർെ�
ഉപകരണ��ം േസാ�് െവയർ സംവിധാന��ം
സം��മായി ഉപേയാഗി�  ്�ർ�
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ജനപ�ാളി�േ�ാെട ഡിജി�ൽ റീസർെ�
നട�ി ��മ� നിലയിൽ റി�ാർ�കൾ
ത�ാറാ��തിനാണ് ല��മി��ത്.

(ബി)

റീസർേ� നടപടികൾ ��മ� നിലയിൽ നട�ാൻ

എെ��ാം നടപടികൾ സ�ീകരി�െമ�്
വ��മാ�ാേമാ?

(ബി) �സംബ�മായ േസവന�ൾ
കാലഘ��ിന��തമായി ഓൺൈലൻ �േഖന
സാധ�മാ��തിന് നിലവിൽ ഡിജി�ൽ
റി�ാർ�കൾ ലഭ�മായി�� 89 വിേ��ക�ം,
നിലവിൽ ഡിജി�ൽ സർെവ േജാലികൾ
�േരാഗതിയി�� 27 വിേ��ക�ം ഒഴിെക
േശഷി�� 1550 വിേ��കൾ �തന സർെവ
സാേ�തിക വിദ�കളായ CORS (Continuously
Operating Reference Stations), RTK ( Real Time
Kinematic Positioning), Drone, ETS എ�ിവ
�േയാജനെ���ി 4 വർഷ�ിനകം 4
ഘ��ളിലായി ഡിജി�ൽ സർെ�
�ർ�ിയാ��തി�� 807.98 േകാടി �പ�െട
�ഹത് പ�തി�് അ�മതി നൽകിയി��്. ടി
പ�തി നട�ിലാ��തിന് റീബിൽഡ്  േകരള
ഇനിഷിേയ�ീവിൽ ഉൾെ���ി ₹339.438 േകാടി
�പ ആദ� ഘ��ിൽ അ�വദി�്
ഉ�രവായി���ം ആയത് �കാര��
നടപടികൾ സർെ� വ��ിൽ
ആരംഭി�ി���മാണ്. �ടാെത സർെ� മാ�കൾ
ത�ാറാ��തിന് NIC �േഖന ത�ാറാ�ിയി��
e-maps എ� ഓൺൈലൻ ആ�ിേ�ഷൻ

ഡിജി�ൽ റീസർെ� പ�തി�് �ടി ഉപേയാഗി�ം
വിധം ക�ൈമസ്  െച��തി�ം, റവന� വ��ിൽ
ഉപേയാഗി�� ReLIS, രജിേ�ഷൻ വ��ിൽ
ഉപേയാഗി�� PEARL എ�ീ
േസാ�െവയ�ക�മായി സംേയാജി�ി�  ്ഒ�
ഏകജാലക സംവിധാനം (Integrated portal)
ത�ാറാ��തി�� നടപടിക�ം NIC �മായി
ബ�െ��് സ�ീകരി�വ��. ഇ�കാരം �തന
സർെവ സാേ�തിക വിദ�ക�ം ആ�നിക സർെ�
ഉപകരണ��ം േസാ�് െവയർ സംവിധാന��ം
സം��മായി ഉപേയാഗി�  ്�ർ�
ജനപ�ാളി�േ�ാെട ഡിജി�ൽ റീസർെ�
നട�ി ��മ� നിലയിൽ റി�ാർ�കൾ
ത�ാറാ��തിനാണ് ല��മി��ത്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


